ឯកសាររបស់អេកូអាស៊ី
ការអរៀនសូត្រព៊ីកសិករ
សរអសរអោយ រាចិន្ត្រា េូត្ព៊ី ធ៊ី អ

ោះពម្ពជាថ្ម៊ីព៊ីអរឿងរា៉ា វកសិកម្ម ម្៊ី រ ឆ្នាំ ២០១៣

វាគឺ ជាអពលរអសៀលម្ួ យដែលខ្ាំ

នអានបវសអៅឆ្នាំ២០០២ជាអលើកែាំ បូង។ ជាម្ន្ត្ន៊ីផ្
ា សពវផ្ាយកនង

ការ ិយាល័យេភិ វឌ្ឍន៍កសិកម្មស្សុក
ត្បអេសអន ៉ា ល់។

អៅអពលអរោះ

ខ្ាំ ចាប់ អផ្ាើម្ផ្សពវផ្ាយព៊ីបវសកនងឆ្នាំបរាប់ កងស្សុ
ន
កម្ូរា៉ាង
ខ្ាំ

នសអងេរដស្សអធវើស្សូវបវសនិងចាំណាយអពលជាអត្ចើនឆ្នាំ

ជាសកម្មជនបវស។ អោយអម្ើ លអៅអលើលេធផ្ល ខ្ាំ
អ

ើយថា

អគ

នែឹ ងថាកសិករខសៗគ្ននមានបញ្ហ
ា ខសៗគ្នន

នេនវរាបអចេកអេសទាំងេស់អែើម្ប៊ីអអាយសម្នឹងកាលអេសោះនិ ងរត្ម្ូវការរបស់

អគ។

រែូវត្ចូរការ់ ចាំអណោះែឹងកសិករនិងអសចកា៊ីត្

ថានរបស់អគគឺជាចាំណចសាំខាន់ននការេេួល

ត្បព័ នផ្
ធ សពវផ្ាយនិងជាអជើងឯកកនងរាំ បន់

នអជាគជ័យ។ រូបភាពអោយ រាចិន្ត្រា េូត្ព៊ីធ៊ី

នអែើររួរេ៊ី យា៉ាងសាំខាន់ កងការអលើ
ន
កកាំពស់និង

ផ្សពវផ្ាយបវសកនងត្បអេសអន ៉ា ល់។ កនងឆ្នាំ២០០៤ បវសត្រូវ

នននរាំកងស្សុ
ន
កម្ូរា៉ាងជាម្ួ យនឹង

អគ្នលបាំ ណងជាក់ លាក់ម្ួយគឺ បអងេើនេិនផ្
ន ល។ ោែូ DADO

នអត្បើ យេធសាស្តសាវាលដស្សកសិករជា

សាលាអរៀនអែើម្ប៊ីបអត្ងៀនកសិករម្ួ យចាំ នួនព៊ីបអចេកអេសបវសអនោះ

េនកបណាោះបណាលាមានទាំង

មាេស់ដស្ស េនកចូ លត្គ្នប់ពូជនិ ងកសិករដែលជួ លែ៊ីដស្ស និ ងកសិករដែលមានធនធានេឹកត្គប់ ត្គ្ន
ន់ ។
កនងេាំ ឡងអពលននការត្បជាំកនងវាលដស្សជាេនារសកម្មភាព
ពិ រននធនធានរបស់កសិករត្ក៊ីត្កដែលមានកនងរាំបន់

បវសហាក់ ែូចជាស៊ីគ្ននជាម្ួ យនឹងធារ
ការខវោះខារជ៊ី និងការអត្បើ ត្

ស់របស់អគនន

ត្គ្នប់ ពូជអផ្សងៗ។
ដរតាម្រយោះការអធវើការជាម្ួយកសិករទាំងអនោះម្ួ យរយោះម្ក
បនារ

េនកស្សាវត្ជាវនិងបគគលិកផ្សពវផ្ាយ

នែឹ ងថា បរ ិបេដផ្នកកសិអេកូ ឡូស៊ីនិងសងគម្អសែឋកិចេដរងដរខសគ្នន អ

បវសដែលអរៀន

នថ្ម៊ីអនោះត្រូវ

ើយថាយេធសាស្តសា

នយកម្កេនវរាន៍ខសៗគ្នន អោយអយាងអៅតាម្បរ ិបេ។

រត្ម្ូវការស្សូវមានការអកើនអឡើងអៅត្បអេសអន ៉ា ល់អោយសារដរការអកើនអឡើងននត្បជាជននិ ង
េាំ ណាចននការេិ ញននដផ្នកខលោះរបស់ត្បជាជន

អ

ើយនិ ងការជួ យអោយម្អធោ

ភាពងាយស្សួលជាងម្ន។ ស្សូវកាលយអៅជាេេិ ភាពរបស់រោឋភិ
ផ្លលស់បូរសងគ
ា
ម្និ ងអសែឋកិចេែដែលៗ
ស្សយាល អ

យែឹកជញ្ូេ នមាន

ល អៅជាយា៉ា ងណាក៏ អោយ ការ

នរាំម្កនូ វឧកាសរកចាំនូលថ្ម៊ីសាំរាប់ ត្បជាជនកនងរាំបន់ ោច់

ើយជាលេធផ្លការអធវើកសិកម្មស្សូវមារករទកទញរិ ចរួច។

អទោះប៊ី ជាភាគអត្ចើ នននកសិករ

នបនារការោាំស្សូវអែើម្ប៊ីធរព៊ីរត្ម្ូវការអាហាររបស់អគក៏ អោយ

អគអៅដរមានការទក់េិននឹ ងសកម្មភាពបអងេើរត្

ក់ចាំនូល

កសិករជាំ រន់ ថ្៊ី មា
ម នការចាប់ អារម្មណ៍អត្ចើនអៅអលើបដនល ដផ្លអ
ការសិកាលាំេិរអៅេ៊ីវាលអៅស្សុកម្ូ រា៉ាងឆ្នាំ២០០៨

នព៊ីកសិកម្មនិងម្ិនដម្នកសិកម្មដែរ។
ើ និងែាំណាាំដែលមានរាំ នលខពស់។

នបងាាញថា

បវសពិ រជា

នបអងេើនការ

ផ្លិរផ្លស្សូវ ដរការេេួ លយករបស់វាអៅមានកាំ រ ិរអៅអឡើយ។ អោយការខវោះកាេេួ ល
ចាំ ងាយព៊ីផ្ាោះម្កវាលដស្ស និ ងភាពជាមាេស់ និ ងការរក
នអត្ចើ ន។

អោយការេេួ ល

នេឹ កដែលម្ិនអាចពឹងពាក់

ន

នេឹ ក

ននូ វកាំ ឡង
ាំ ពលកម្មនិងការបណាោះបណា
ា ល

គឺ ជាកតាាចាំ បងដែលកាំណរ់ យេធសាស្តសារបស់កសិករ ែូ អចនោះអ
បវសអនោះអអាយ

ក៏

ើយរត្ម្ូវអអាយមានការផ្សពវផ្ាយព៊ី

ការអធវើកសិកម្មកងែ៊ី
ន
េាំរបត្ចប់

ឬការអធវើ

កសិកម្មស្សូវអៅអលើែ៊ីជួលឬអៅឆ្ាយព៊ីផ្ាោះ គឺ ជាឧបសគគកងការេន
ន
វរាន៍បវស។ កសិករបវសភាគ
អត្ចើន

នអត្បើ ត្គួសារជាធនធានកាំ លាង
ាំ ពលកម្ម ចាំ ដណកឯកសិកខានរធាំ ពឺងដផ្ែកអៅអលើការជួ លកាំ

លាាំងពលកម្ម ម្ិនសូវចាប់អារម្មណ៍នឹ ងបវសអេអត្ពាោះកាំ លាាំងពលកម្មរបស់អគទម្ទអពលអវលា។
សរបម្ក កតាាដែល
ដែល

នកាំ ណរ់គឺជាសារោះសាំខាន់ ននការផ្លិរស្សូវកនងឧកាសបអងេើនត្

នព៊ី ការអធវើកសិកម្មនិងម្ិ នដម្នម្កព៊ី កសិកម្ម។

ការសិកាអនោះ

ក់ចាំណូល

នអសនើរថាបវសគឺ មានការ

ទក់ ទញអៅែល់កសិករដែលមានែ៊ី ម្ួយចាំ ដណករូចដែលពឹងដផ្ែករិ ចរួចកនងការជួ លកាំលាាំងពល
កម្មអគ។
ការបាំដរបាំរល
ួ កនងការត្គប់ត្គងវាលដស្ស
អយើងអៅដរអ

ើញថាកសិករ

នេនវរាន៍យេធសាស្តសាត្គប់ត្គងវាលដស្សអផ្សងៗព៊ី គ្ននអែើម្ប៊ីអធវើការ

បញ្ូេ លបវសអៅកនងត្បព័នក
ធ សិកម្មរបស់អគ។
កសិកររិចរួ ចអត្បើ ត្ ស់ការេនវរាន៍បវសទាំង៦
ដែល នននរាំកនងវគគបណាោះបណា
ា ល (សាំណាប់ខ៊ី េ សាំណាប់ដរម្ួ យអែើ ម្ មានគាំ លារធាំ ៗ អរៀបចាំ
ត្បព័ នធអស្សាចស្សពឆ្លស់គ្ននេឹ កផ្ងអគ្នកផ្ង ការកាំចារ់ អមមដែលជាយនាការនិ ងការអត្បើ ត្

ស់ ជ៊ីកាំប៉ា

ដរវ ិធ៊ី សាស្តសាដែលត្រូវេនវរាន៍អនោះេាំនងជាមានអជាគជ័ យអត្ចើនជាងត្បព័នធបវសសាង់ោអៅ

សាិ)

អេៀរ អោយផ្លិរ

នផ្លជាម្ធយម្៥ចច៧អតានកនងម្ួ យ

អោយការរកាេនាសកម្មភាពយា៉ា ងអេៀងទរ់ ជាម្ួយកសិករ
បនារ

នែឹ ងថាេវ៊ីែាំអណើរការនិ ងេវ៊ីម្ិនែាំ អណើរការ។

ផ្លអត្ចើ នអត្បើ ត្

ិតា។
េនកស្សាវត្ជាវនិ ងបគគលិកផ្សពវផ្ាយ

អយើងរកអ

ើញថាកសិករដែលេេួ ល

ស់សាំណាប់ខ៊ី ជា
េ ងនិងសាំណាបរិ ចជាងននពូជដែល

ត្បអភេែ៊ីនិងការរក

នននេឹ ក

នថ្រ

នេិនន

គាំ លារឆ្ាយព៊ី គ្នន។

នជោះឥេធិពលយា៉ា ងសាំអបើ ម្ថាយេធសាស្តសាម្ួយណាដែលកសិករត្រូវ

អត្ជើ សអរ ើស។
កសិករភាគអត្ចើន
កសិករអត្បើ ត្

នអត្បើ ដរវ ិធ៊ី សាស្តសាបវសកនងដផ្នកដែលខពស់ជាងអគកនងវាលដស្សរបស់គ្នរ់។

ស់សាំណាបខេ៊ីជាងកនងកដនលងដែលការអស្សាចស្សពនិ ងបាំ ពង់បងាូរមានភាពលែត្បអសើរ

អោយអ្លើយរបអៅនឹងភសាតាងដែលការសាងស្សូ
វអៅខេ៊ីកងកដនល
ន
ងេរ់ មានេឹកមានការត្បថ្យ
ូ
ត្បថានជាង។

ការមានេឹកក៏

នកាំណរ់ព៊ីអពលននគ្នរអរៀបចាំែ៊ីនិងការសាងដែរ។
ូ

អភលៀងម្កយឺរឬអៅអពលដែលេឹកម្ិនអាចមាន ការអរៀបចាំវាលដស្សត្រូវ

អៅអពលដែល

នពនោអពលខណោះអពល

ដែលកូនសាំណាបអៅបនារលូរលាស់កងថា
ន
ន លសាំណាប។
េ៊ី ព៊ីរ ការកាំ ចារ់ អមមអោយមា៉ា ស៊ីនអាចជាបញ្ហ
ា ដែរ អទោះប៊ី ជាកសិ ករអត្បើ ត្
អោយនិ ងគាំ លារធាំក៏អោយ

ស់កូនសាំណាប់រិចក៏

អគអៅម្ិនទន់

នសាងអអាយត្រង់
ជួរឬជាបួនត្ជុងចាាំ ច់ សាំរាប់ ការ
ូ
ងាយស្សួលែល់ការកាំ ចារ់អមមដែរ។ ការត្គប់ ត្គងអមម អោយនែឬអោយមា៉ា ស៊ីន ទម្ទរអអាយ
មានកាំ លាង
ាំ ពលកម្មដែលមានត្គប់ ត្គ្នន់និងមានជាំរញ។ ការកាំ ចារ់ អមមអោយមា៉ា ស៊ីនត្រូវ
អ

នរក

ើញថាបអងេើនេិ នផ្
ន លអត្ចើ នជាង ដរកសិករភាគអត្ចើ នរែូញព៊ីឧបករណ៍កាំ ចារ់អមមផ្លិរកនងស្សុក

ដែលមានសូវ

នត្បសិេិភា
ធ ព។ សាំភារោះដែលធាន់ៗគឺ មានសម្ស្សបសាំរាប់ េក
ន អធវើការជាស្តសា៊ីដែលអធវើ

ការអត្ចើនអលើសលប់ អរោះអឡើយ។
េ៊ី ប៊ី កសិករជាអត្ចើនម្ិ នអធវើតាម្ែាំ បូរមនកនងការអត្បើ ត្
មានជ៊ីកាំប៉ាសាិដែលអាចរក
អត្បើត្

ស់ជាអភលើង។

ស់ជ៊ីកាំប៉ាសាិ(ដរឯងឬជាម្ួ យជ៊ី) ជួ នកាលេរ់

នអឡើយ(ម្ិ នត្គប់ ត្គ្នន់ ) ជាពិ អសសអៅអពលដែលអាចម្៌ សរវត្រូវ

កតាាែនេអេៀរដែលររាាំងែល់ការអត្បើត្

ន

ស់ជ៊ីកាំប៉ាសាិមានទាំងចាំ ងាយអៅដស្ស

ភាពជាមាេស់ែ៊ី និងការរ ាំពឹងេកព៊ីផ្លដែល

នម្កវ ិញ។ការអត្បើ រេោះអគ្នកនងរាំបន់ មានការថ្យចោះ ជាំ

អរ ើសរបស់កសិករចាំអពាោះការែឹកជញ្ូេ នអៅមានចាំនួនមានកាំ រ ិរ។
បដនែម្ព៊ី អនោះអេៀរ

កសិករចូ លចិរេ
ា នវរាន៍ជ៊ីកាំប៉ាសាិដែលអាចរក

នថ្លែូចជាបដនលនិងអត្គឿងអេសជាង។
រាំ បន់ ដែល

នសិកា

ណាោះបណា
ា ល

ើញម្ួ យអេៀរគឺ ថាកសិករដែលផ្លិរ

នអត្បើជ៊ីអត្ចើនជាងរត្ម្ូវការ។ ផ្ាយអៅវ ិញ កសិករដែល

នបនែយការអត្បើត្

ជាចងបញ្េប់

ការរកអ

នអៅអលើែាំណាាំដែលមានរាំ នល

អយើងអ

ើញថាកសិករម្ិន

នននរាំ។

នអធវើតាម្េវ៊ីដែលជាេនសាសន៍ ននត្បព័ នធស្សាវត្ជាវជា

កនងរាំបន់ ដែលមានត្បពនធអស្សាចស្សពលែ(ែូ អចនោះអ

នឹ ងងាយរងអត្គ្នោះរិចរួចជាង)

នចូ លអរៀនវគគប

ស់ជ៊ីរបស់អគ។

លកខណោះជារិអរោះអឡើយ។មានដរ២២%ប៉ា អណាណោះននវាលដស្សអៅស្សុកម្ូ រា៉ាងដែល
ពូ ជស្សូវដែល

នរិចកនង

ពូ ជដែល

នននរាំ

នលូរលាស់លជា
ែ ងអ

នោាំែោះជាម្ួ យ

ើយមានការត្ប
ើយត្រូវ

ម្

នយកម្ក

េនវរាន៍អោយកសិករ។ដរមានត្បជាត្បិ យភាពរិចរួចជាងកនងវាលដស្សដែលេេួ លរងភាពងាយរង
អត្គ្នោះជាង។
ជាការបដនែម្

េិននផ្លដែលមានជន្ត្ញ្ហ
ជ ង
ាំ ទបជាងននពូ ជស្សូវអរឿអធវើអអាយមានការទក់ ទញរិ ច

ជាងសាំរាប់ កសកិ រដែលមានសរវចិញ្េឹម្។
ដែលអគអាចអត្បើ ត្
រិ ចអ

ស់ជាចាំ ណ៊ី។ ផ្ងដែរអរោះ ខណោះអពលដែលពូ ជ

ើយចាំណាយអពលយូរដបជាត្រូវ

អគអាចត្បម្ូ ល

ពួ កអគចូ លចិរាពូជខពស់ជាជាងដែលអាចផ្ាល់ជន្ត្ញ្ហ
ជ ង
ាំ
សមា៉ា រ៊ី ដែល

នេិ នផ្
ន ល

នោាំែោះអោយកសិករម្ួ យចាំ នួនអោយសារដររាំ នលនថ្លដែល

ន។ ពួកវាម្ិនមានត្បជាត្បិ យកនងចាំអណាម្កសិករខានររូចនិងត្ក៊ី ត្កអឡើយ ដែល

ោាំស្សូវសាំរាប់ ការអត្បើ ត្

ស់ជាលកខណោះត្គួសារ។ ពូ ជដែលមានត្បជាត្បិ យម្ិនត្រូវ

ត្បព័ នធស្សាវត្ជាវអឡើយ

ដរត្រូវ

នននរាំអោយ

នអត្ជើ សអរ ើសនិងដចកចាយកនងបណា
ា ញកសិករម្ួ យអៅម្ួ យអេៀ

រ។
ការអរៀនសូត្រព៊ីកសិករ
ការដនរាំអអាយសាគល់បវសកនងអពលវគគបណាោះបណា
ា លោែូ
ផ្សពវផ្ាយបនារអអាយ

នជួយទាំងកសិករនិ ងបគគលិក

នអរៀនព៊ីវាលដស្សនិ ងព៊ី គ្ននអៅវ ិញអៅម្ក។

បគគលិកផ្សពវផ្ាយបនារ

នអ

ើញថាេនសាសន៍ ផ្លាល់ខួនរបស់
ល
អគម្ិ នត្រូវ

នយកម្កេនវរាន៍

នចាប់ អផ្ាើម្ែាំអណើរការរ ាំលឹកអឡើងវ ិញនូ វបអចេកអេសជាម្ួ យកសិករ។ ការអនោះ

អឡើយ អ

ើយ

អធវើអអាយ

ក់ ដបកត្បព័ ននធ នការអរៀនសូត្រេនកេេួ លផ្លដែលមានការដចករ ាំដលកកនងវ ិធ៊ី ដរម្ួ យជា

ន

ជាលកខណោះត្បនពណ៊ីយ៍។
បរាប់ព៊ីចូលរួម្សាកលបងនិ ងការសិកាម្ក
និ យម្

េាំ រក់េាំនងរអបៀបអនោះ

េាំរក់ េាំនងអៅវ ិញអៅម្ក

នកាលយអៅជាអពញ

នជួ យដកនចនត្េង់ត្ទយននេនសាសន៍ជាេូ អៅរបស់បគគលិក

ផ្សពវផ្ាយបនារ។

អៅអពលដែលោែូ

កសិករ កសិករែនេអេៀរ

នចាប់ អារម្មណ៍កនងការសាកលបងនិងដចករ ាំដលកយទធសស្តសាថ្៊ី អម នោះ។

ការអធវើការរួម្គ្ននជាម្ួយកសិករ អយើងទាំងេស់គ្នន

បវសត្រូវ

នអ

នចាប់អផ្ាើម្បអងេើរជាេនសាសន៍ ដផ្ែកអលើការអសនើរសាំរបស់

ើញថាមានត្បសិេិ ភា
ធ ព

នអ

ើញេវ៊ីដែលែាំអណើរការនិងម្ិនែាំអណើរការ រូបថ្រ រាចិន្ត្រា េូត្ព៊ីធ៊ី

ដរម្ិនចាាំ

ច់ អអាយមានការចាប់ អារម្មណ៍អោយកសិករ

ទាំងេស់និងត្គ្នប់បរ ិបេអរោះអឡើយ។កសិករពោយាម្ដកេាំ រង់វាអោយដផ្ែកអលើសាែនភាពអសែឋកិចេ

សងគម្និ ងកសិអេកូ ឡូស៊ី

ការអត្ជើ សអរ ើសការេនវរាន៍ខលោះដែលសម្រម្យបាំផ្រសាំរាប់ពួកអគនិងវាល

ការអនោះ

ដែលជាភានក់ ងារបនារ

ដស្សជាពិ អសសរបស់អគ។
នបអត្ងៀនអយើង

អអាយគិ រជាថ្ម៊ីអេៀរព៊ីែាំអណើរការផ្សពវផ្ាយរប

អចេកវ ិេោរបស់អយើងសាំរាប់កសិករខានរម្ធយម្និ ងរូច អ

ើយចាប់ អផ្ាើម្ផ្ាល់ែល់ពួកអគនូ វជាំ អរ ើសម្ួ យ

ចាំាំ នួន។ ជាំអរ ើសអនោះគឺេាំនងជាអផ្សងៗគ្នននិងបរ់ ដបនលមម្អាចអអាយកសិករអត្ជើសអរ ើសព៊ីពួកអគអោយ
អាស្ស័យអលើសាែនភាពពិអសសរបស់អគ។
អបើ សិនជារោឋភិ

លនិ ងអសវាកម្មគ្នាំត្េែនេអេៀរចង់ បអងេើនត្បអយាជន៍ដែលកសិករអាចេេួ ល

ព៊ី បអចេកអេសបវស
កសិករ

ន

ពួ កអគត្រូវការអោោះស្សាយបញ្ហ
ា ដែលជោះឥេធិពលែល់ការសាំអរចចិរារបស់

ការអធវើអអាយត្បអសើអឡើងនូ វត្បព័នធដចកចាយេឹកនិងការេកចិរា

នរបស់អគអាចជា

ត្បអយាជន៍ សាំរាប់ កសិករដែលមានែ៊ី អៅេាំ រប ែ៊ី ត្ចប់ និងរាំបន់ ដែលមានធារាសាស្តសាអខាយ។
ជាំ អរ ើសម្ួ យអេៀរគឺជួយអអាយកសិករេេួ ល
ត្គប់ ត្គងអាហាររូបរែម្ភក៏អាចត្រូវ

នការកាំចារ់ អមមអោយមា៉ា ស៊ីនសម្រម្យ។ យេធសាស្តសា

នអលើកកាំ ពស់អោយការសាំឡឹងអម្ើ លការផ្គរ់ផ្គងជ៊ី អ

ល់ជូននូ វវគគបណាោះបណា
ា លែ៏ សាំខាន់ ននការអត្បើត្

ើយនិ ងផ្ា

ស់ជ៊ីអាចម្៌ សរវ។ អយើងអៅដរពោយាម្រកាកនង

គាំ និររបស់អយើងថារត្ម្ូវការកញ្េប់វគគបណាោះបណា
ា លត្រូវដរអរៀបចាំអឡើងអោយអយាងអៅអលើរត្ម្ូវ
ការកនងរាំបន់។អ

ើយការផ្លិរស្សូវត្រូវការអអាយកាលយអៅជាជាំ អរ ើសែ៏ ទក់ ទញដបបពាណិជជកម្ម

ចាំ អពាោះធនធានែនេអេៀរននចាំ ណូល។
ចាំ អណោះែឹ ងរបស់កសិករនិងអសចកា៊ីត្

ថានដផ្នកជ៊ីវភាពរស់អៅគឺ ជាធារកាំ ណរ់ែ៏សាំខាន់បាំផ្រននភាព

អជាគជ័ យកនងវាលដស្ស។ ការសិកាអនោះ

នរកអ

ើញថាេនកដែលអត្ជើ សអរ ើសពូ ជ

នលែបាំផ្រ ការ

អត្ជើ សអរ ើសតាម្ដបបចូ លរួម្និងយេធសាស្តសាផ្សពវផ្ាយគឺ ចាស់ណាស់ថាជាយេធសាស្តសាែ៏លប
ែ ាំផ្រ
អែើម្ប៊ីននរាំពូជស្សូវដែលមានអជាគជ័ យបាំ ផ្រ។

ភាពចាំ រោះននពូជស្សូវនិ ងវ ិធ៊ីននការោាំែោះគឺ ជាធារែ៏

សាំខាន់ ននកសិកម្មស្សូវ ជាពិ អសសកនងត្បអេសែូចជាអន ៉ា ល់អនោះ ដែលភាគអត្ចើនននកសិកម្មស្សូវគឺ
អៅដរអត្បើត្

ស់ដបបចាាំអភលៀង

វាមានសារោះសាំខាន់ណាស់កងការយល់
ន
ព៊ីត្បព័នធកសិកម្មស្សូវតាម្

ដបបកសិអេកូ ឡូស៊ីនិងសងគម្អសែឋកិចច
េ ាំ រោះ។

េាំ ព៊ីេនកនិពនធ រាចិន្ត្រា េូត្ព៊ី ធ៊ី

នអធវើការជាម្ន្ត្ន៊ីក
ា សិកម្មជាន់ ខពស់កនងម្នា៊ីរកសិកម្មត្បអេសអន ៉ា ល់

និ ងអពលអនោះជាអបកខជនភ៊ីអេចឌ្៊ី អៅសកលវ ិេោល័យវាអចនន៊ី អគន
េរគណជាពិអសសែល់សាស្តសាាចារយ ថ្ម្ កូភឺ និ ងអវជជ ហារ ៉ាូ មា៉ា រអៅសកលវ ិេោល័យវាចិន៊ីអគន សាំរាប់េន
សាសន៍ែ៏សាំខាន់ របស់អលាក ការអសនើរជាអយាបល់និងការគ្នាំត្េ។

